
Jagatmata poznała Sadguru Atma Malik w 1971 r. w wiosce Karadaga w stanie Karnataka. Od tej 
pory, przez 48 lat aż do dnia 15 sierpnia 2018 r., Jagatmata w  obecności Sadguru Atma Malik 
Mauli odbywała surowe wyrzeczenia i długotrwałe medytacje. Dopełniła także w całości 
różnorodnych postów Anushthanu oraz rytuałów Panchagni. Stała się znana jako najpotężniejsza 
święta w rodzinie Vishwatmaka.  Jagatmata (nazywana także Mają) przekazywała wszystkim 
osobom w aszramie ogromną miłość i jak matka opiekowała się wszystkimi sannjasinami 
Wczesnym rankiem w dniu 16 sierpnia 2018 r., o godzinie 2.30 zjednoczyła się w pełni z Sadguru.  
 
Zanim to nastąpiło, w dniu 11 sierpnia 2018 r., przydarzył się Jej wypadek, na skutek którego 
Jagatmata została poważnie poparzona ogniem. W tym ciężkim stanie pozostawała przez pięć dni. 
Według Sadguru Atma Malik, takie wypadki i choroby wynikają z naszej wcześniejszej karmy i 
Jagatmata pragnęła zakończyć ją w tym wcieleniu w obecności swojego Sadguru. Podczas tych 
pięciu dni Sadguru Atma Malik Mauli bardzo często spotykał się z Nią wiedząc, co nastąpi. W 
ostatnich minutach swojego życia poprosiła Ona otaczających Ją sanjasinów “Jutro rano 
wszystkim osobom w aszramie podarujcie Puranpoli Prasad (słodycze hinduskie)" a następnie, o 
godzinie 2.25 rano opuściła swoje ciało  - tak, jakby znała godzinę swojej śmierci. Jej śmierć nie 
powinna więc powodować smutku, lecz stać się świętowaniem Jej uwolnienia.  Zgodnie z Jej 
życzeniem, w dniu 16 sierpnia 2018 r. wszyscy uczniowie i wyznawcy w całym aszramie otrzymali 
w darze Puranpoli Mahaprasad.                
              
Liczni święci, tacy jak Ramkrishna Paramahansa, Swami Vivekananda, Pan Krishna i wielu innych 
swoją historią zakończyli zaległości nagromadzone z poprzednich wcieleń i dopełnili celu swojego 
życia. Tak, jak oni,  Jagatmata dopełniła celu  swego urodzenia i dotarła do stanu nieśmiertelności 
- Amarpada.  Podczas ceremonii Agni Sanskar (kremacji) Babaji powiedział “Jagat Mata opuściła 
ciało, lecz Jej święta dusza (Atma) pozostaje w każdym z nas.” 
             
                 Płynący z głębi serca szacunek i wdzięczność za pełną świętości Jagatmatę. 
 
                                !!ATMA MALIK!! 


